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Rectificatie van Verordening (EU) nr. 36/2010 van de Commissie van 3 december 2009 inzake communautaire
modellen voor vergunningen van machinisten, aanvullende bevoegdheidsbewijzen, gewaarmerkte afschriften van
aanvullende bevoegdheidsbewijzen en aanvraagformulieren voor vergunningen van machinisten, in het kader
van Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad
(Publicatieblad van de Europese Unie L 13 van 19 januari 2010)
Bladzijde 11, bijlage II, punt 2, eerste streepje:
in plaats van:

„achternaam of achternamen van de houder;”,

te lezen:

„achternaam of achternamen en voornaam of voornamen van de houder;”.

Bladzijde 13, bijlage II, punt 4, derde kolom (voorpagina):
in plaats van:

„AANVULLEND
vermelden op welke infrastructuur de machinist mag
rijden en welk rollend materieel de machnist mag
besturen overeenkomstig Richtlijn 2007/59/EG en de
toepasselijke nationale wetgeving
Achternaam/achternamen
Naam/Namen”

te lezen:

„AANVULLEND BEVOEGDHEIDSBEWIJS
dat vermeldt op welke infrastructuur de machinist mag
rijden en welk rollend materieel de machnist mag
besturen overeenkomstig Richtlijn 2007/59/EG en de
toepasselijke nationale wetgeving
Achternaam/achternamen
Voornaam/voornamen”.

Rectificatie van Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging
(Publicatieblad van de Europese Unie L 251 van 3 oktober 2003)
Bladzijde 16, artikel 10, lid 3, onder a):
in plaats van:

„a) staan de lidstaten de toegang en het verblijf uit hoofde van gezinshereniging toe aan zijn bloed
verwanten in rechtstreekse opgaande lijn zonder de in artikel 4, lid 2, onder a), genoemde voor
waarden toe te passen;”,

te lezen:

„a) staan de lidstaten de toegang en het verblijf uit hoofde van gezinshereniging toe aan zijn bloed
verwanten van de eerste graad in rechtstreekse opgaande lijn zonder de in artikel 4, lid 2, onder a),
genoemde voorwaarden toe te passen;”.

Rectificatie van Richtlijn 92/66/EEG van de Raad van 14 juli 1992 tot vaststelling van communautaire
maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 260 van 5 september 1992)
Bladzijde 3, artikel 4, lid 2, onder d):
in plaats van:

„d) behoudens toestemming van de officiële dierenarts,”,

te lezen:

„d) behoudens toestemming van de bevoegde autoriteit,”.
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